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À/A
à chaque fois (f.) | każdym razem

À/A

à base (f.) de qqch. | na bazie 
czegoś

à cause de qqch. | z powodu 
czegoś

à contrecœur | niechętnie, wbrew 
woli

à l’emplacement (m.) de 
qqch. | zamiast czegoś

à l’inverse | w przeciwieństwie, na 
odwrót

à l’opposé (m.) de qqch. | w 
przeciwieństwie do czegoś

à la fois | jednocześnie

à mi-chemin | w połowie drogi

à part  | oprócz, poza

abandonner qqch. | porzucać coś

abbaye (f.) | opactwo, klasztor

aboutir à qqch. | doprowadzać do 
czegoś

abriter qqch. | mieścić coś w sobie

accéder de qqch. à qqch. | dojść 
do czegoś, mieć dostęp do czegoś

accident (m.) mortel | wypadek 
śmiertelny

accoster | cumować

additionner | dodawać

adjectif (m.) numéral | liczebnik

agrémenter qqch. | umilać coś

agriculteur (m.) | rolnik

aiguille (f.) | igła

ailleurs | gdzieś indziej

aire (f.) de stationnement | parking

aliment (m.) | żywność, pokarm

alléger qqch. | złagodzić

aller droit au but | iść prosto do 
celu

alors que | podczas gdy

amaigrissement 
(m.) | wychudzenie

amande (f.) | migdał

amélioration (f.) | ulepszenie

aménagé, ~e | urządzony

aménagement 
(m.) | zagospodarowanie

amende (f.) | mandat, grzywna

amphore (f.) | amfora

ancêtre (m.) | przodek

annexion (f.) | aneksja, 
przyłączenie

annoté, ~e | opatrzony notatkami

apercevoir qqch. | dostrzec coś

apparaître | pojawiać się

apparition (f.) | pojawienie się

approbation (f.) | aprobata

après la tombée de la nuit | po 
zapadnięciu zmroku

arche (f.) | łuk

arête (f.) | ość

artificiel, ~le | sztuczny

assister à qqch. | brać w czymś 
udział

assurer qqch.  | zapewniać coś

attirer à qqch. | przyciągać do 
czegoś

attirer l’attention (f.) de 
qqn | przyciągać/zwracać czyjąś 
uwagę

au cours de | w przeciągu, podczas

au détriment (m.) de qqch. | ze 
szkodą dla czegoś

au gré de qqch. | według, zgodnie 
z czymś

au milieu de qqch. | w środku 
czegoś

au passage | na marginesie

au point de | do tego stopnia, że

audacieu/x, ~se  | śmiały, odważny, 
nowatorski

au-delà de qqch. | poza czymś

augmenter la sécurité | zwiększać 
bezpieczeństwo

aussitôt | natychmiast, zaraz po

autocollant (m.) | naklejka

autorités (f.pl.) | władze

autrefois | dawniej, w dawnych 
czasach

autrefois | kiedyś

aux enchères (f.pl.) | na aukcji

avantage (m.) | zaleta

avec des larmes (f.pl.) aux 
yeux | ze łzami w oczach

avoir recours (m.) à qqch. | sięgnąć 
do czegoś

avoir tort (m.) | mylić się, nie mieć 
racji

avortement (m.) | aborcja

B
baignade (f.) | kąpiel

baisser | spadać, maleć

bande (f.) | pas, pasek, obwódka

baptiser | ochrzcić

barre (f.) | belka

bavard (m.) | gaduła

beffroi (m.) | wieża, dzwonnica, 
baszta

bénéfice (m.) | korzyść

berge (f.) | brzeg rzeki

bicentenaire (m.) | dwustulecie

bienfaisant, ~e | dobroczynny, 
zbawienny

blague (f.) | żart, dowcip

blason (m.) | herb

blé (m.) | zboże

br/ef, ~ève | krótki

bref | krótko mówiąc

brûlé, ~e | spalona

bûcher (m.) | stos

C
c’est-à-dire | to znaczy

cadran (m.) | tarcza zegarowa

capacité (f.) | umiejętność, 
zdolność

carburant (m.) | paliwo
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carence (f.) | niedobór

carrefour (m.) | skrzyżowanie

ceinture (f.) | pasek

cependant | mimo to, jednakże

cependant | tymczasem

cesser de faire qqch. | przestawać 
coś robić

chapelle (f.) | kaplica

char (m.) d’assaut | czołg

chauffé, ~e | podgrzany

chercheur (m.) | naukowiec, 
badacz

chocolat (m.) | czekoladka

chrétien,~ne | chrześcijański

cire (f.) | wosk

citadin (m.) | mieszczanin

citoyen (m.) | obywatel

colline (f.) | wzgórze

comestible | jadalny

commun (m.) des mortels | ogół 
śmiertelników

commune (f.) | miasto, gmina

complexité (f.) | złożoność

complicité (f.) | udział, współudział

complot (m.) | spisek, zmowa

comporter | zawierać w sobie

compter | liczyć

concernant qqch. | dotyczący 
czegoś

conducteur (m.) | kierowca

confier qqch. à qqn | powierzać 
coś komuś

confluent (m.) | dopływ

conformément à qqch. | zgodnie z 
czymś

conjonction (f.) | spójnik

conquérir | podbijać

consigne (f.) | rozporządzenie

consister en qqch. | polegać na 
czymś

consonne (f.) | spółgłoska

contester qqch. | podważać coś, 
zaprzeczać czemuś

contrainte (f.) | przymus, 
ograniczenie

contrarier qqn | sprzeciwiać się 
komuś

contre la volonté de qqn | wbrew 
czyjejś woli

convenir à qqn | pasować, 
odpowiadać komuś

côté (m.) 
blasphématoire | bluźnierczy 
aspekt

cour (f.)  | dziedziniec

coutume (f.) | zwyczaj

covoiturage (m.) | carpooling, 
wspólna jazda samochodem

cru, ~e | surowy

D
d’antan | z dawnych czasów

d’outre-mer | zamorski

dans l’enceinte (f.) de qqch. |  w 
obrębie czegoś

dans les parages (m.pl.) | w okolicy

de manière à faire qqch. | w 
sposób pozwalający na zrobienie 
czegoś

de même pour qqch. | podobnie 
(jest) z czymś

de première pression (f.) à froid | z 
pierwszego tłoczenia na zimno

débarquer | zejść ze statku (barki)

déborder d’énergie (f.) | tryskać 
energią

débourser | wydać

décimal, ~e | dziesiętny

déclencher qqch. | wywołać coś, 
sprowokować coś

décourageant, ~e | zniechęcający, 
demotywujący

découvrir qqch. | odkryć coś

défaite (f.) | klęska, porażka

déménagement 
(m.) | przeprowadzka

demeure (f.) | miejsce stałego 
pobytu, miejsce zamieszkania

demeure (f.) | miejsce 
zamieszkania

denrée (f.) | produkt spożywczy

densité (f.) osseuse | gęstość kości

département (m.) | jednostka 
systemu administracyjnego we 
Francji (najbliższym polskim 
odpowiednikiem jest powiat)

déplacement 
(m.) | przemieszczanie się

déshydraté, ~e | odwodniony

désigner qqch. | określać coś

désormais | od tej chwili

destination (f.) | kierunek podróży

détruire qqch. | zniszczyć coś

devenir qqch. | stawać się czymś

diabète (m.) | cukrzyca

diagonal, ~e | o układzie ukośnym, 
ukośny

dimension (f.) poétique | poetycki 
wymiar

dimensions (f. pl.) | wymiary

diminuer qqch. | zmniejszać coś

diriger | zarządzać

disparaître | znikać

divergent, ~e | rozbieżny, sprzeczny

diversité (f.) | różnorodność

donner un coup de pied 
(m.) | kopnąć

doute (m.) | wątpliwość

droit (m.) de vote | prawo do 
głosowania

duc (m.) | książę

E/É
échange (f.) 
d’information | wymiana 
informacji

éclairage (m.) urbain | miejskie 
oświetlenie

édifice (m.) | gmach, budowla

effort (m.) | wysiłek

élu (m.) | osoba wybrana (w 
wyborach)
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embellir qqch. | upiększać coś

embouteillage (m.) | korek uliczny

emplacement (m). | miejsce

emplette (f.) | zakup

en avoir assez de qqch. | mieć 
czegoś dosyć

en file (f.) indienne | jeden za 
drugim, gęsiego

en fonte (f.) | żeliwny

en moyenne (f.) | średnio

en revanche | za to, w 
przeciwieństwie

en séjournant à | podczas pobytu 
w

en traversant | przechodząc przez

encadrement (m.) de 
porte | framuga drzwi

enceinte (f.)  | mur obronny

enchanter qqn | oczarowywać 
kogoś

endroit (m.) | miejsce

entourer qqn | otaczać kogoś

entrepreneurial, ~e | związany ze 
środowiskiem przedsiębiorców

entretien (m.) | utrzymanie

envahir qqch. | nawiedzać coś/
najechać

environnement (m.) | środowisko

envisager de faire 
qqch. | planować coś zrobić

envolée (f.) | wzrost

équivalent (m.) | równowartość

escalier (m.) à vis | schody kręcone

estuaire (m.) | ujście rzeki

éternité (f.) | wieczność

étouffant, ~e | duszący, tłamszący

être accompagné, ~e de qqn | być 
w towarzystwie kogoś

être accordé, ~e à qqn | być komuś 
przyznanym

être arrêté, ~e pour qqch. | zostać 
za coś zatrzymanym

être assimilé, ~e à qqch. | być 
porównywanym z czymś

être attaché, ~e à qqch. | być 
przywiązanym do czegoś

être condamné, ~e à qqch. | zostać 
skazanym na coś

être confié, ~e à qqn | być 
powierzonym komuś

être délimité, ~e par qqch. | być 
ograniczonym przez coś, mieć 
wytyczone granice przez coś

être divisé, ~e en | być 
podzielonym na

être fi/er, ~ère de qqch. | być 
dumnym z czegoś

être placé,~e en garde à 
vue | zostać umieszczonym pod 
nadzorem policyjnym

étroit, ~e | wąski

étude (f.) | raport

exceller en qqch. | przodować w 
czymś

excepté pour qqch. | z wyjątkiem 
czegoś

exception (f.) | wyjątek

exhortation (f.) | napomnienie, 
upomnienie

F
faculté (f.) | umiejętność

faire attention (f.) à qqch. | uważać 
na coś

faire couler beaucoup d’encre 
(m.) | być szeroko opisywanym w 
prasie, powodować polemikę

faire disparaître | doprowadzić do 
zniknięcia

faire la connaissance de 
qqn | poznać kogoś

faire la une des magazines 
(m.pl.) | pojawiać się na 
pierwszych stronach czasopism

faire un lieu de qqch. | stanowić 
miejsce czegoś

faire un pas dans le vide | robić 
krok w próżnię, robić krok w pustkę

fatigue (f.) | zmęczenie

favoriser | wspomagać

fermenté, ~e | kiszony

fertilité (f.) | płodność

Fête (f.) des Lumières | Święto 
Światła

fêtes (f.pl.) de Pâques | Wielkanoc

feux (m.pl.) d’artifices | sztuczne 
ognie, fajerwerki

fibres (f.pl.)  | błonnik

fils (m.) naturel | syn z nieprawego 
łoża

final, ~e | końcowy

fixé, ~e | określony, zdefiniowany

flèche (f.) | strzała

fleuve (m.) | rzeka główna

fluctuer | podlegać wahaniom, 
zmianom

fondateur (m.) | założyciel

fondations (f.pl.) | fundament

fondé, ~e | założony

fonder qqch. | zakładać coś

formidable | wspaniały

fouille (f.) archéologique  | badanie 
archeologiczne

foulard (m.) | szal

fourré,~e à la ganache | nadziany 
mieszanką aksamitnej czekolady i 
śmietanki

frais (m.pl.) | koszty

frôler qqch. | ocierać się o coś

fumée (f.) | dym

fusionné, ~e | połączony

G
garder qqch. | zachowywać coś

gare (f.) ferroviaire | dworzec 
kolejowy

gasoil (m.) | olej napędowy

génie (m.) | geniusz

gérer qqch. | kierować, zarządzać 
czymś

germé, ~e | skiełkowany

gestion (f.) | zarządzanie

gouvernement (m.) | rząd
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gouverneur (m.) | rządzący

grâce à qqch. | dzięki czemuś

graines (f.pl.) 
légumineuses  | nasiona 
strączkowe

graines (f.pl.) 
oléagineuses | nasiona oleiste

gravé, ~e dans qqch. | wryty w coś

grenier (m.) | strych

grossesse (f.) | ciąża

guérir qqch. | leczyć coś

H
héritier (m.) | spadkobierca

hétérogène | różnorodny

hors pair | niezrównany, nie mający 
sobie równych

humanité (f.) | ludzkość

hurler | wyć, wrzeszczeć

hypotension (f.) | niedociśnienie

I
il conviendrait de | wypadałoby, 
należałoby

il n’empêche que | co nie 
przeszkodziło w tym, żeby

il s’agissait de qqch. | chodziło o 
coś

il s’agit de qqch. | chodzi o coś

immeuble (m.)  | kamienica

immortalisé, ~e | uwieczniony

imposé, ~e | narzucony

imprégné, ~e | nasycony, 
wypełniony

imprévu (m.) | zdarzenie losowe

imprévu, ~e | nieprzewidziany

imprimeur (m.) | drukarz

improvisé, ~e | spontaniczny

incendie (m.) | pożar

incitation (f.) | nakłanianie, 
namawianie

inciter à qqch. | nakłaniać do 
czegoś

inconscient, ~e | nieświadomy

inconvénient (m.) | wada

indépendamment | niezależnie

indication (f.) 
géographique | kierunek 
geograficzny

indiquer | wskazywać

inférieur, ~e à qqch. | mniejszy od 
czegoś

influence (f.) | wpływ

influencer qqch. | wpływać na coś

initier qqch. | zapoczątkować coś, 
dać czemuś początek

inondation (f.) | powódź, zalanie

inqui/et, ~ète | zaniepokojony

intervenir | interweniować

introduire qqch. | wprowadzać coś

invariable | nieodmienny

inventé, ~e | wynaleziony, 
wymyślony

inventeur (m.) | wynalazca

invention (f.) | wynalazek

itinéraire (m.) | trasa

J
Jeux (m.pl.) interdits | Zakazane 
zabawy (aluzja do filmu René 
Clément’a Jeux Interdits z r. 1952)

joyau (m.) | klejnot

jui/f, ~ve | żydowski

L
laborieu/x, ~se | pracowity, pilny

laisser | zostawić, pozostawić

le revers (m.) de la 
médaille | druga strona medalu

léguer | zapisać, przekazać

lenteur (f.) | powolność

lentilles (f.pl.) | soczewica

liaison (f.) |  gram. łączenie

lisible | czytelny, zrozumiały

longévité (f.) | długowieczność

lutte (f.) contre qqch. | walka 
przeciwko czemuś

lutter contre qqch. | walczyć 
przeciwko czemuś

M
maintenance (f.) | utrzymanie

maintien (m.) | utrzymanie

maison (f.) à colombages 
(m.pl.) | mur pruski

maison (f.) à pans de bois | dom 
ryglowy

maîtrise (f.)  | umiejętność, 
opanowanie czegoś, panowanie 
nad sobą

maîtriser qqch. | opanować coś

maladie (f.) 
cardiovasculaire | choroba układu 
sercowo-naczyniowego

malédiction (f.) | przekleństwo, 
klątwa

manuel (m.) | podręcznik

maquette (f.) | makieta

marchand (m.) | kupiec

marchander le prix | targować się, 
podbijać cenę

marché (m.) | rynek

Marché (m.) des soies | Targ 
jedwabiu

marcher | iść, spacerować

marquer qqch. | zaznaczyć coś

martyr (m.) | męczennik

méandre (m.) | meander

mécène (m.) | mecenas, protektor

même si | nawet jeśli

mené, ~e | prowadzony

mener à qqch. | prowadzić do 
czegoś

mer (f.) Méditerranée | Morze 
Śródziemne

métier (m.) | rzemiosło



francais.edu.pl
35/2016

Colorful
MEDIA

mettre en oeuvre (f.) 
qqch. | używać czegoś, posługiwać 
się czymś

mettre en place (f.) | wcielić w 
życie

mettre qqch. en valeur 
(f.) | podkreślać

mettre qqch. en vente 
(f.) | wystawić coś na sprzedaż

mettre qqn en danger 
(m.) | zagrażać komuś

milieu (m.) | środowisko

mitrailleuse (f.) | karabin 
maszynowy

modeste | skromny

moine (m.) | mnich

moquerie (f.) | szyderstwo, kpina

mouvementé, ~e | burzliwy

moyen (m.) de transport | środek 
transportu

multiplier | mnożyć

N
navire (m.) militaire | okręt 
wojenny

ne ... aucunement | w żaden 
sposób

néanmoins | niemniej jednak

nécessité (f.) | potrzeba

nécessiter qqch. | wymagać czegoś

noble | szlachecki

noisette (f.) | orzech laskowy

nombre (m.) composé | liczebnik 
złożony

nommer qqch. | nazwać coś

non moins | nie mniej

notaire (m.) | notariusz

notamment | zwłaszcza, w 
szczególności

O
œuvre (f.) de rues (f.pl.) | dzieło 
uliczne

offense (f.)  | obraza, zniewaga

opter pour qqch. | wybierać coś

oser faire qqch. | ośmielić się coś 
zrobić

P
panneau (m.) d’interdiction de 
stationner |  zakaz postoju

panneau (m.) d’interdiction de 
tourner à droite  | zakaz skrętu w 
prawo

panneau (m.) de sens 
interdit | zakaz wjazdu

panneau (m.) de 
signalisation | znak drogowy

panneau (m.) de voie sans 
issue | ślepa uliczka

panneau (m.) rond d’obligation de 
tourner à droite | nakaz skrętu w 
prawo

par hasard (m.) | przypadkowo

par référence (f.) à qqch. | w 
odniesieniu do czegoś

partager qqch. | dzielić coś

parti (m.) | partia polityczna

particularité (f.) | odrębność, 
swoistość

partir | wyjeżdżać

parvis (m.) | plac przed kościołem

passage (m.) de X à Y  | przejście z 
X na Y

passage (m.) piéton | przejście dla 
pieszych

passer par qqch. | przejeżdżać 
przez coś

patrimoine (m.) | dziedzictwo

pavé, ~e | brukowany

peindre | malować

perdurer | trwać

période (f.) | okres

permettre de faire 
qqch. | umożliwić zrobienie czegoś

pétrole (m.) | ropa

piéton (m.) | pieszy

plaire | podobać się

plaire à qqn | podobać się komuś

plupart (f.) | większość

pluridisciplinaire | multidyscy-
plinarny

point (m.) de chute | specjalne 
miejsce, gdzie można się zatrzymać, 
aby zabrać ze sobą lub wysadzić 
pasażera

poisson (m.) | ryba

pollution (f.) | zanieczyszczenie

pont (m.) | most

pont (m.) tournant | most 
obrotowy

porter le nom | nosić imię

porter qqch. | nieść coś

pour avoir posé qqch. | za 
rozmieszczenie czegoś

pour cause de qqch. | z powodu 
czegoś

pourtant | jednakże

prendre de l’importance (f.) | stać 
się ważnym, nabrać znaczenia

prendre le pouvoir | objąć władzę

prendre soin de notre santé 
(f.) | dbać o swoje zdrowie

préservé, ~e | zachowany

presqu’île (f.) | półwysep

prétendre à qqch. | pretendować 
do czegoś, rościć sobie prawo do 
czegoś

prêter attention (f.) à 
qqch. | zwracać uwagę na coś

prévenir | uprzedzać

primatial, ~e | prymasowski

prisonnier (m.) | więzień

priver qqn de qqch. | pozbawiać 
kogoś czegoś

privilégié, ~e | uprzywilejowany

prodigieu/x, ~se | nadzwyczajny, 
zadziwiający, zdumiewający

promu, ~e | promowany

prononcer | wymawiać

protecteur (m.) | opiekun

prouver qqch. | udowadniać coś
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Q
quai (m.) | nabrzeże

quant à qqch. | jeśli chodzi o coś

quartier (m.) | dzielnica

quête (f.) | poszukiwanie

R
radicaux (m.pl.) libres | wolne 
rodniki

ramassage (m.) des 
déchets | wywóz śmieci

réaménager qqch. | ponownie coś 
zagospodarować, urządzić

rebaptisé, ~e | ze zmienioną nazwą

récompense (f.) | nagroda, 
rekompensata

reculé, ~e | odległy

récupéré,~e | odzyskany

réduire qqch. | zredukować/
zmniejszyć coś 

réinstaller qqch. | ponownie coś 
zainstalować

relié, ~e | połączony, scalony

relief (m.) | rzeźba terenu

relier qqch. | łączyć coś

relier qqn à qqch. | łączyć kogoś z 
czymś

remplissage (m.) | wypełnienie

remporter le titre de 
qqch. | zdobywać tytuł

rendre hommage (m.) à 
qqn | oddawać komuś hołd

renforcer | wzmacniać

renverser | obalać, niszczyć

reposer sur qqch. | opierać się na 
czymś

reprendre la référence à 
qqn | odnieść się do kogoś

réseau (m.) autoroutier | sieć 
autostrad

réseau (m.) social | portal 
społecznościowy

résistance (f.) | opór

responsabilité 
(f.) | odpowiedzialność, obowiązek

rester | pozostawać

restreint, ~e | ograniczony

restricti/f, ~ve | restrykcyjny

retard (m.) | spóźnienie

retenir qqn | zatrzymać kogoś

retirer qqch. |  zdjąć coś, zabrać 
coś

retracer qqch. | przedstawiać coś

réussir à faire qqch. | dać radę coś 
zrobić

revendication (f.) | żądanie

rue (f.) piétonne | ulica 
przeznaczona wyłącznie dla 
pieszych

ruelle (f.)  | uliczka

rusé, ~e | chytry, podstępny

S
s’arrêter | zatrzymać się

s’avérer | okazywać się

s’efforcer de faire qqch. | starać 
się, wysilać się żeby coś zrobić

s’enrichir | wzbogacać się

s’ensuivre | następować

s’entretenir avec qqn | rozmawiać, 
dyskutować z kimś na jakiś temat

s’éteindre | zgasnąć

s’étendre à qqch. | rozprzestrzeniać 
się

s’installer quelque 
part | zamieszkać gdzieś

s’opposer à qqch. | przeciwstawiać 
się czemuś

saper qqch. | wysadzać

saucisse (f.) | kiełbaska

saveur (f.) | smak

sculpteur (m.) | rzeźbiarz

se balader | spacerować

se comporter | zachowywać się

se consacrer à qqch. | poświęcać 
się czemuś

se contenter de qqch. | zadowalać 
się czymś

se dépêcher | śpieszyć się

se dérouler | dziać się, mieć 
miejsce, rozgrywać się

se diviser en | dzielić się na

se dresser | wznosić się

se focaliser sur qqch. | skupiać się 
na czymś

se gaver de qqch. | objadać się, 
opychać się

se nourrir de qqch. | żywić się 
czymś

se promener à vélo (m.) | jechać 
na rowerze

se référer à qqch. | odnosić się do 
czegoś

se régaler de qqch. | rozkoszować 
się czymś

se rejoindre | łączyć się

se replonger | zanurzyć się

se rouiller | pokrywać się rdzą

se servir de qqch. | posługiwać się 
czymś

se traduire par qqch. | skutkować 
czymś

se voir dans l’obligation de 
faire qqch. | być zmuszonym do 
zrobienia czegoś

sécher | suszyć

sembler | wydawać się

siège (m.) | siedziba

siège (m.) du pouvoir | ośrodek 
władzy

signifier | znaczyć

similaire | podobny

simplification (f.) | ułatwienie

somptueu/x, ~se | wspaniały, 
okazały, wystawny

sonore | dźwiękowy

souhaiter | życzyć sobie

souligner qqch. | podkreślać coś

soumission (f.) | uległość

sous forme (f.) de qqch. | pod 
postacią czegoś
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sous la forme de qqch. | w postaci 
czegoś

sous prétexte (m.) de qqch. | pod 
pretekstem czegoś

soustraction (f.) | odejmowanie

soutien (m.) | poparcie

splendeur (f.) | świetność, 
wspaniałość

subir qqch. | być poddanym 
czemuś

substantif (m.) | rzeczownik

suffrage (m.) universel 
direct | powszechne prawo 
wyborcze dające obywatelom 
możliwość głosowania 
bezpośrednio na wybranego 
kandydata

suivre qqch. | podążać za czymś/
występować po czymś

supplice (m.) | kara, męka

supplier qqn | błagać

supprimer | usunąć, zlikwidować

suprême | najwyższy, największy, 
wyjątkowy

susciter qqch. | wywoływać, 
wzbudzać, powodować coś

T
tandis que | podczas gdy

teinturier (m.) | farbiarz

témoigner de qqch. | świadczyć o 
czymś

tentative (f.) | próba

tiers (m.) | osoba trzecia

tisserand (m.) de soie | tkacz 
jedwabiu

tissu (m.) | tkanka

toile (f.) | płótno

tombeau (m.) | grób, grobowiec

trait (m.) d’union | myślnik

trajet (m.) | trasa, przejazd

transformé, ~e en 
qqch. | przekształcony w coś

travailler au service de 
qqn | pracować dla kogoś, w 
służbie kogoś

trempé, ~e | zanurzony

trentaine (f.) |  około trzydziestu

tripes (f. pl.) | flaki

troubles (m.pl.) de la 
digestion | kłopoty z trawieniem

tube (m.) digestif | przewód 
pokarmowy

V
vain, ~e | próżny, nadaremny

validé, ~e | uprawomocniony

vallée (f.) | dolina

valoir | być wartym

variété (f.) | różnorodność

végétal, ~e | roślinny

vestige (m.) | pozostałość

vestiges (m. pl.) de 
l’art | pozostałości w postaci sztuki

vestiges (m.pl.) | pozostałości

victime (f.) | ofiara

ville (f.) de passage | miasto, etap 
na trasie

vingtaine (f.) | dwudziestka

viser à faire qqch. | mieć zamiar 
coś zrobić, planować coś zrobić

vitrail (m.) | witraż

voilier (m.) | jacht, żaglowiec

voire | a nawet

voirie (f.) | oczyszczanie miasta, 
zarządzanie drogami miejskimi

voûte (f.) | sklepienie


